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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

téme Významní výtvarní umelci v dejinách. Rámcový program stretnutia bol orientovaný 

na historické poznámky o živote známych výtvarných umelcov, ktoré boli prepojené s netradičnými 

úlohami. Na stretnutí boli prezentované rôzne hravé, zábavné a vedomostné úlohy s použitím 

inovatívnych metód zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Ako aplikačnú úlohu si všetci členovia vyskúšali prezentované netradičné úlohy so zameraním na 

čitateľskú gramotnosť. 

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o type a využití daných úloh v jednotlivých 

predmetoch. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Významní výtvarní umelci v dejinách 

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli zoznámení s témou a obsahom stretnutia  - Významní 

výtvarní umelci v dejinách, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných úloh na 

spoznanie a oboznámenie sa s významnými výtvarnými umelcami. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) predstavenie významných výtvarných umelcov v dejinách 

b) prezentovanie netradičných úloh: 

 zvýraznenie kľúčových slov v texte o M. Benkovi, 

 vytváranie päťveršovej básne cinquain – Benka, 

 tvorenie portrétu umelca z textu vyjadrujúceho jeho základné charakteristiky, 

 vymýšľanie vhodného textu do bublín k určenej litografii H. Daumiera, 

 dramatizácia a dotvorenie deja Daumierovej karikatúry s názvom Sluch, 

 metódy tvorivého písania vytvorenia krátkej úvahy na tému: Život a tvorba umelca v 

dnešnej dobe, 

 priradenie mena známeho autora k jeho dielu na základe opisu, 

 správne doplnenie tajničky. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia spoločne na aplikačnej 

úlohe – všetci členovia si vyskúšali prezentované netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. V úlohách boli predstavení výtvarní umelci: Martin Benka, Honoré Daumier, Pablo 

Picasso, Cloud Monet, Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Jackson Pollock, 

Andy Warhol a Gustav Klimt. Členovia zvýrazňovali v texte o Martinovi Benkovi kľúčové slová 

a výtvarne dopĺňali text kresbou fixkami, ilustrovali text, vytvárali päťveršovú báseň cinquain na 

meno Benka,  dopĺňali vety do bublín v karikatúre H. Daumiera, dramatizovali a dotvárali dej 

Daumierovej karikatúry s názvom Sluch, priraďovali obrazy k menám autorov a na základe textu 

o výtvarných umelcov dopĺňali pojmy do tajničky. 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa zoznámili s témou Významní výtvarní umelci v dejinách. Spoločne 

sa zhodli na tom, že využijú prezentované netradičné zábavné, hravé a vedomostné úlohy na rozvoj 



čitateľskej gramotnosti nielen vo vyučovaní metodiky výtvarnej výchovy, ale aj vo vyučovaní 

ostatných predmetoch. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nielen v predmete metodika výtvarnej výchovy, 

ale aj v ostatných predmetoch. Prostredníctvom netradičných úloh prinášať žiakom historické 

poznámky o živote známych výtvarných umelcov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 22. 10. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Kušnírová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Milan Štefaňák neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


